
Stemningen er gemytlig, nær-
mest høj, omkring det lille 

kaffebord i festlokalerne på Via-
duktvej 7. 

Næsten lige så høj som alders-
spredningen mellem de fire be-
boere, 32-årige Terry Selder, 37-
årige Michael Hansen, 73-årige 
Thora Henriksen og 86-årige 
Asta Fischer, som vi denne efter-
årseftermiddag har bænket om-
kring en kop kaffe for at fortælle 
om Hannerup Park.

- Da jeg første gang så de gråhvi-
de blokke udefra, var jeg parat 
til at vende om på stedet. Men 
da jeg kom indenfor, var det som 
at trække en god, varm og hyg-
gelig dyne over sig på en kold 

vinterdag. Lokaliteterne og ikke 
mindst beboerne virkede hygge-
lige og åbne, og jeg har på intet 
tidspunkt fortrudt, at jeg flyttede 
ind her. Selv om jeg forlod eget 
hus med have, forklarer Terry 
Selder, der har boet i en toværel-
ses lejlighed på 56 kvadratmeter 
de seneste to år.

- Især hæfter jeg mig ved, at folk 
her passer på det vi har, de fælles 
møbler, tæpperne på gangene og 
vores lille bibliotek. Her er en at-
mosfære, som jeg gerne vil være 
del af, fortsætter foreningens 
”Benjamin”.

Trygheden er tungtvejende
For Thora Henriksen, der har 
boet i Hannerup Park i fire år, er 

trygheden i hverdagen et afgø-
rende element. 
- Der er generelt et godt forhold 
beboerne imellem. Vil du snakke, 
er det absolut en mulighed, lige-
som det er i orden, at man måske 
hellere vil passe sig selv. Vi ”sna-
ger ikke”, men kigger alligevel ef-
ter hinanden på den gode måde, 
og det giver tryghed, forklarer 
hun.

- Og så er det meget betryggen-
de, at hoveddøren er lukket om 
aftenen, så man ikke risikerer at 
møde ”ubudne gæster” på gan-
gene, pointerer Thora Henrik-
sen, der for nu fire år siden faldt 
pladask for lejlighedsudsigten til 
Hannerupskoven.

Her er ingen generationskløft

På tværs af aldersgrænser får naboerne Terry Selder og Thora Henriksen sig næsten dagligt en lille snak. Og der 
bliver snakket om både stort og småt - og lånt en kop sukker eller salt i ny og næ.

Fordommene blev grundigt gjort til skamme, da Terry Selder for to år siden så Hannerup 
Park for første gang. I dag er dansk-hollænderen ikke tvivl: - Hvis ikke jeg kan bo på  
Tenerife, så skal det være her, siger han med et smil om det at bo i den snart 50-årige 
boligforening i vestbyen, hvor aldersforskellene synes at styrke hverdagen.



Hun er desuden en af de frivil-
lige ”bibliotekarer”, der sikrer at 
beboerne altid har noget spæn-
dende at læse i.

Unik service  
og mere samvær
Udsigten er ikke afgørende for 
Michael Hansen, men han glæ-
der sig til gengæld over de grøn-
ne udenomsarealer, hvor ”week-
endbørnene” kan boltre sig. 

- Det betyder selvsagt også me-
get, at stedet ligger centralt for 
byen, ligesom det er en utrolig 
flot service, at vi dagligt kan kom-
me ind på kontoret og spørge om 
stort og småt - eller få fat i var-
memesteren, hvis det er nødven-
digt. Det finder du ikke i mange 
andre boligforeninger, lyder det 
fra Michael Hansen, der for lidt 
over et halvt år siden flyttede ind 
i en treværelses lejlighed.

En af foreningens ældste lejere, 
86-årige Asta Fischer, har boet 
her mere end 10 år, og selv om 
hverdagen efter hendes opfat-
telse ikke kun er en dans på ro-
ser, er hun stadig meget glad for 
at bo her.

- Jeg nyder især udsigten fra min 
lejlighed, hvor jeg kan overskue 
hele havnen, ligesom jeg nyder 
den megen plads omkring bo-
ligerne. Men det har over årene 
været nødvendigt at skære ek-
sempelvis bankfilialen og mu-

ligheden for at købe varm mad 
væk, og det mangler man nok, 
når man har nået min alder. Men 
til gengæld glæder jeg mig over, 
at vi nu tilsyneladende får star-
tet en eftermiddagscafe op, hvor 
vi kan mødes til kaffe, snak, kort-

spil, strikke eller hvad vi nu fin-
der på. Det gør nok, at vi igen kan 
udbygge samværet mellem især 
os ældre, som ikke altid er så mo-
bile, siger hun med forventning i 
stemmen.

Fakta om Hannerup Park
Hannerup Park, det tidligere Kollektivhuset Hanne-
ruphus, består af tre fem-etagers blokke, hvor der 
er indrettet 124 lejligheder med følgende fordeling: 
33 etværelses lejligheder på omkring 56 kvadratme-
ter, 88 toværelses lejligheder på mellem 73 og 82 
kvadratmeter samt to fireværelses lejlighed på 129 
kvadratmeter og en tredje på bedding.
   En række af de mindre lejligheder vil fremover 
blive lagt sammen, således at der fremover bliver 

flere fireværelses lejligheder. Antallet ligger dog 
endnu ikke fast.
   Foruden fælles opholdslokaler, ”bibliotek” og en 
minikøbmand, har beboerne også mulighed for at 
leje gæsteværelser til meget rimelige penge, ligesom 
det er muligt at låne stedets selskabslokaler.
   Interesserede kan læse mere og se billeder på 
hjemmesiden hanneruppark.dk.

86-årige Asta Fischer er ikke i tvivl: Et godt hjem har gode vaskefaciliteter, 
og de mangler i hvert fald ikke i Hannerup Park.


